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В останнє десятиліття гідроксістирилові барвники, в тому числі 
мероціанін Брукера, широко досліджуються в якості біохімічних реагентів 
та активних речовин хімічних сенсорів. 

Проте, питання їх стійкості, протолітичних, спектральних, 
сольватохромних та інших властивостей ще не достатньо з’ясовані. В 
якості модельних представників нами було синтезовано і досліджено 
основні властивості низки 4-гідроксі заміщених стирилів – похідних 1,3,3-
триметил-3Н-індолію,1-метил- і 1,5,6-триметил – бензтіазолію, 4-(N- 
етил)піридинію та (N-етил)хінолінію. 

Спектрофотометричним графічним та розрахунковим методами 
встановлені значення рКа барвників, області рН домінування інтенсивно 
забарвлених мероціанінових форм. З’ясовано, що такі барвники залежно 
від кислотності середовища можуть знаходитись не менш як у трьох 
формах, причому дві з яких є лабільними, а мероціанінові форми у сильно 
лужних середовищах (рН>11) не стійкі і піддаються хімічній 
трансформації. Депротонування мероціанінової форми барвників 
супроводжується відщепленням одного протона і перехід протонованої у 
мероціанінову форму характеризується зсувом ∆λ ~ 100 нм, що свідчить 
про високу контрастність реакцій. Молярні коефіцієнти світлопоглинання 
мероціанінових форм приблизно вдвічі більші, ніж у протонованих. 

Дослідження сольватохромних властивостей засвідчило вирішальний 
вплив гетероциклічного фрагменту на зміщення максимумів поглинання, 
які у граничних випадках лежать в межах від 25 до 150 нм. Крім того, 
природа гетероциклу впливає і на характер сольватохромії (позитивна-
негативна). Вплив стирилового замісника в основному узгоджується із 
кислотністю фенольного фрагменту, причому орто-заміщення призводить 
до відчутних батохромних зсувів у водних середовищах. 

Обговорюються деякі питання аналітичного застосування таких 
барвників, а саме їх використання в якості індикаторів у двофазному 
титруванні та хімічних сенсорів мікрооточення. 
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На сьогоднішній день дослідження координаційних сполук, де 
ізонікотингідразид виступає в ролі ліганда, має велику перспективу, 
оскільки цей гідразид є потенційно хелатним, а наявність піридинового 
кільця з атомом азоту в γ-положенні до гідразидної групи робить його 
потенційно дітопним. Як  сам ліганд, так і комплекси на його основі 
проявляють широкий спектр біологічних властивостей: до них проявляють 
чутливість паличка Коха, вірус саркоми курей Рауса,  а також може мати 
перспективу використання таких сполук як антидепресантів.  

Нами виділено продукти взаємодії валератів та бензоатів нікелю(II), 
кобальту(II) і цинку з ізонікотигідразидом у водних розчинах, відповідні 
сполуки виділяли і досліджували будову методами ІЧ-спектроскопії та  
спектроскопії дифузного відбиття, термічну стабільність вивчали методом 
термогравіметрії.  

При порівнянні ІЧ-спектрів синтезованих сполук із спектром 
вихідного ізонікотингідразиду видно, що відбувається зниження частоти 
смуг валентних коливань ν(C=O). Смуги поглинання, до яких вносять 
внесок валентні коливання ν(CN), підвищують свою частоту. Валентні 
коливання ν(NH) виявляються при нижчих частотах, а деформаційні 
коливання δ(NH2) не виявляються у вигляді окремих смуг, як це було у 
спектрі ліганда. Подібна зміна смуг поглинання, вочевидь, свідчить на 
користь бідентатної координації ізонікотингідразиду через кисень і азот 
гідразидної групи. Гетероциклічний атом азоту не приймає участі у 
зв'язуванні з металами. На основі даних ІЧ- спектрів виділених комплексів 
можна також зробити висновок про зовнішньосферний характер усіх 
валерат-аніонів та бензоат-аніону в комплексі цинку, проте для комплексів 
бензоатів кобальту(II) та нікелю(II) можна передбачити монодентатну 
координацію бензоат-аніону. 

Аналіз положення смуг у спектрах дифузного відбиття дозволяє 
припустити тетраедричну будову для комплексів нікелю (II) та 
октаедричну – для комплексів кобальту(II). 
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